
 

PRESSMEDDELANDE 
Stockholm den 21 november 2018 

 

NORDIC CODER INGÅR STRATEGISKT AVTAL MED GRAB VIETNAM FÖR REKRYTERING AV 

KURSDELTAGARE 

 

FRAM SKANDINAVIEN ABs ("Fram^") dotterbolag Nordic Coder har idag tecknat ett strategiskt 

partnerskap med Grab Vietnam (https://www.grab.com/vn/en/) om att förse dem med duktiga IT-

utvecklare efter avslutade kurser. Grab är Sydostasiens ledande ”ride hailing”-bolag och räknas som en av 

regionens mest attraktiva digitala arbetsgivare. Grab förvärvade tidigare i år samtliga aktier i Ubers 

sydostasiatiska verksamhet – gruppen värderas idag till ca. 10 miljarder USD. 

 

Nordic Coders affärsmodell bygger på att erbjuda högkvalitativa kurser inom aktuella teknologier mot 

kursavgifter, både online och offline. Redan sedan den initiala affärsplanen för Nordic Coder arbetades 

fram har det funnits planer på att utöka bolagets intäktsmodell till att även omfatta rekryteringsavgifter 

vid varje framgångsrik extern rekrytering av Nordic Coders kursdeltagare. I och med detta samarbete tar 

Nordic Coder ett viktigt steg närmare en mer mångsidig och robust affärsmodell samt stärker sitt 

varumärke ytterligare. 

 

”Vi är oerhört glada att kunna genomföra detta strategiska partnerskap idag med Grab Vietnam vilket gör 

Nordic Coder till ett ännu mer attraktivt val för vidareutbildning. Det ligger i vår strategi att knyta så 

många attraktiva arbetsgivare till oss som möjligt”, säger Yen Le, VD och grundare av Nordic Coder.  

 

”Från Fram^s sida är vi mycket stolta över den fina utveckling vi sett på så kort tid i Nordic Coder. Att på 

mindre än 3 månader starta en utbildningsakademi från grunden och sedan  få på plats ett samarbete likt 

detta med en digital ledare som Grab är en drömstart.”, säger Max Bergman, VD för Fram^. 

 

 

Kort om Nordic Coder  

Nordic Coder är en s.k. ”coding school” som erbjuder kurser både online och offline i de mest aktuella 

ämnena inom programmering, artificiell intelligence och maskininlärning med ett starkt fokus på 

pragmatiskt lärande, inklusive s.k. ”soft skills”. Nordic Coder ämnar att hjälpa duktiga vietnamesiska 

ingenjörstalanger att öka sina chanser att få de absolut mest attraktiva jobben på den mycket 

konkurrensutsatta lokala arbetsmarknaden. 

www.nordiccoder.com  

https://www.grab.com/vn/en/


 

 

 
 
Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
 
Stefan Di Rolfo, vVD & CFO 
Telefon: +46 8 124 00 425 
E-post: stefan.dirolfo@wearefram.com 
 
Max Bergman, VD 
Telefon: +84 120 724 6216 
E-post: max.bergman@wearefram.com 
 
 
Kort om Fram^ 
Fram^ bedriver verksamhet inom två affärsområden – företagsbyggande inom ramen för affärsområdet 
Venture Building samt IT-utveckling inom ramen för affärsområdet Standing Teams. Ledningsgrupp och 
styrelse i Fram^ har över 60 års gemensam erfarenhet av bolagsbyggande och investeringar, framförallt i 
tillväxtmarknader. Bolagsledningens samlade erfarenheter från globala och regionala ledare som 
Kinnevik, Cevian Capital, McKinsey & Company, Rocket Internet, Ericsson, Lazada och Bima utgör en 
mångfacetterad och nödvändig grund för att framgångsrikt bygga bolag i tillväxtmarknader. Bolagets goda 
tillgång till stark digital expertis inom affärsområdet Standing Teams samt ovan nämnda erfarenheter och 
kompetenser hos Bolagets styrelse och ledningsgrupp utgör en symbiotisk plattform där Fram^s två 
affärsområden kan ta hävstång på varandra för att driva på koncernens fortsatta snabba tillväxt. 
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